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SKAT præciserer regler vedrørende arbejdsgiverbetalt parkering 
Af Director Pernille Paisen og Senior Consultant Anne Varming, KPMG Acor Tax 

SKAT har på deres høringsportal netop offentliggjort et udkast til styresignal med en præcisering af reglerne for 

arbejdsgiverbetalt parkering i kombination med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets 

satser. I deres udkast til styresignalet revurderer SKAT den tidligere noget skærpende praksis, der synes indført, da 

SKAT ændrede ordlyden af den juridiske vejledning i begyndelsen af 2016. I udkastet til styresignal præciseres det 

af SKAT, at en ansat skattefrit kan få refunderet udgifter til parkering, selvom den ansatte på grund af arbejdet par-

kerer ved et andet arbejdssted end ved den sædvanlige arbejdsplads, uanset at den ansatte samtidig modtager 

skattefri befordringsgodtgørelse. 

Skærpede regler indført af SKAT i 2016 
I begyndelsen af 2016 ændrede SKAT ordlyden af afsnittet i den juridiske vejledning vedrørende arbejdsgiverbetalt 

parkering til følgende: 

"Personalegodet arbejdsgiverbetalt parkering ved den sædvanlige arbejdsplads er skattefrit, og påvirker ikke de 

gældende regler om skattefri godtgørelse eller fradrag for erhvervsmæssige befordringsudgifter. Hvis den ansatte 

på grund af arbejdet parkerer ved et andet arbejdssted end ved den sædvanlige arbejdsplads, gælder de alminde-

lige regler for godtgørelse for erhvervsmæssig befordring (…)" 

Med opdateringen af den juridiske vejledning ændrede SKAT reglerne for arbejdsgiverbetalt parkering, således at 

der ikke længere var adgang for arbejdsgiver til skattefrit at refundere den ansattes udgifter til parkering i de til-

fælde, hvor den ansatte på grund af arbejdet havde parkeret ved et andet arbejdssted end det sædvanlige, når den 

ansatte samtidig modtog skattefri befordringsgodtgørelse. 

SKATs ændrede ordlyd i den juridiske vejledning synes imidlertid at være i direkte modstrid med de bemærkninger, 

der blev fremsat i forbindelse med ændringen af ligningsloven i 1997 (LFF 1997-02-27 nr. 180), hvor bestemmelsen 

om arbejdsgiverbetalt parkering kom ind i lovens § 16, stk. 10. Af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestem-

melser fremgår følgende: 

"På tilsvarende måde foreslås det, at værdien af at benytte en parkeringsplads, som arbejdsgiveren af hensyn til 

arbejdet har stillet til rådighed, ikke skal beskattes. (…) Bestemmelsens kerneområde er skattefrihed for rådighed 

over en parkeringsplads, som arbejdsgiveren stiller til rådighed til den ansattes bil ved arbejdsstedet. (…) Hvis parke-

ringen i øvrigt på grund af arbejdet foretages et andet arbejdssted end ved den sædvanlige arbejdsplads, kan ar-

bejdsgiveren uden skattemæssig virkning for den ansatte betale eller refundere udgiften ligesom andre erhvervs-

mæssige udgifter, som arbejdet påfører den ansatte. Bestemmelsen medfører således, at parkeringsudgifter kan 

betales eller refunderes særskilt, uanset om der evt. samtidig ydes en skattefri befordringsgodtgørelse."  

Udkast til nyt styresignal 
I udkastet til det nye styresignal slår SKAT fast, at en ansat skattefrit kan få refunderet udgifter til parkering, når den 

ansatte på grund af arbejdet parkerer ved et andet arbejdssted det sædvanlige, uanset at den ansatte samtidig 

modtager skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser. 

Høringsforslaget er tilgængeligt her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234286&vId=0 

Der er høringsfrist den 24. oktober 2016.  
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